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I. WSTĘP 

Współczesna definicja zdrowia WHO 

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca: 

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, 

umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. Definicja ta jest bardzo ważna 

i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, 

ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza 

to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, 

ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu - na jego wzmacnianiu. 

Według WHO - zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, 

w którym osoba zdaje sobie sprawę za swojego potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna 

do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. 

Do tej pory opracowano wiele definicji zdrowia psychicznego oraz dokumentów mających ułatwić 

funkcjonowanie w społeczeństwie osobom z dysfunkcjami psychicznymi. Jest to m.in. ustawa z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) oraz wydane do 

niej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128), w której 

został ustanowiony Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej Programem, 

realizowany w latach 2011 – 2015.  

Podmiotami realizującymi ww. Program są m.in. ministrowie właściwi ze względu na cele 

Programu, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy województw, powiatów i gmin. W realizacji zadań 

wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, 

samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich 

rodzin, a także inne podmioty, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128) został opracowany również Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2012 – 2015, którego celem jest ochrona zdrowia psychicznego mieszkańców 

powiatu. 

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KRAPOWICKIEGO 

Powiat krapkowicki usytuowany jest w środkowej części województwa opolskiego, w górnym 

biegu rzeki Odry u podnóża Góry Św. Anny (Góry Chełmskiej). Położony jest na wysokości 170 m. n.p.m. 

i rozciąga się na powierzchni ok. 442 km2 (4,7 % powierzchni województwa). W skład powiatu wchodzi 

pięć gmin. Są to: Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice o statusie miejsko – wiejskim oraz dwie gminy 

wiejskie: Strzeleczki i Walce. 
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Rys. 1. Mapa powiatu krapkowickiego 

 

 

Ludność 

Powiat krapkowicki zamieszkuje 66 539 mieszkańców, z czego 34 179 to kobiety, 

a 32 360 mężczyźni. W skali całego województwa opolskiego, gdzie liczba ludności wynosi 1 028 585, 

to 6,5 % populacji. Na 1 km2 przypada 151 mieszkańców, liczba ta utrzymuje się bez zmian od 

2008 roku. Dla porównania wskaźnik zagęszczenia ludności na 1km2 w województwie opolskim wynosi 

109 osób (w 2009 r. – 110 osób) 1.  
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1 „Statystyczne Vademecum Samorządowca, Województwo opolskie”, Urząd Statystyczny w Opolu, 2011 r. 
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         Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, stan na dzień 31.12.2010 r. 

 

 

 
Tab. Nr 1 Liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego. Podział na przedziały wiekowe 

Przedziały wiekowe Mężczyźni Kobiety Razem 

0-4 1 384 1 315 2 699 

5-9 1 402 1 302 2 704 

10-14 1 755 1 616 3 371 

15-19 2 172 1 974 4 146 

20-24 2 564 2 508 5 072 

25-29 2 644 2 805 5 449 

30-34 2 626 2 746 5 372 

35-39 2 469 2 487 4 956 

40-44 2 485 2 463 4 948 

45-49 2 668 2 521 5 189 

50-54 2 584 2 568 5 152 

55-59 2 308 2 499 4 807 

60-64 1 585 1 756 3 341 

65-69 1 097 1302 2 399 

70 lat i więcej 2 617 4317 6 934 

RAZEM 32 360 34179 66 539 

Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 

 

Liczba ludności w Powiecie Krapkowickim w wieku mobilnym tj. 18 – 44 lata wynosi 27 598 osób - 

czyli 62% ludności w wieku produkcyjnym (18-64 lat mężczyźni, 18-59 lat kobiety - 44 331 osób). 

W wieku poprodukcyjnym jest 11 089 osób, co stanowi 16,7% populacji Powiatu Krapkowickiego. 

 

Tab. Nr 2   Liczba mieszkańców powiatu krapkowickiego. Podział na  grupy wieku 

Grupy wieku Mężczyźni Kobiety Razem 

Wiek przedprodukcyjny 5 774 5345 11119 

Wiek produkcyjny 22872 21459 44331 

Wiek poprodukcyjny 3714 7375 11089 

Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 
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Ogólna liczba bezrobotnych w powiecie wynosi 2 531 osób, w tym 1 637 kobiet, a stopa 

bezrobocia rejestrowanego wynosi 10,9 %. Jest ona niższa w stosunku do całego województwa, która 

plasuje się na pozycji 13,6%2. Ilość bezrobotnych będących osobami niepełnosprawnymi, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pod koniec 2011 roku, wyniosła 99 osób. Największa 

część z nich to osoby z podstawowym, a najmniejsza z gimnazjalnym wykształceniem.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach na koniec 2011 roku. 

 

 Do 2010 roku w Powiecie Krapkowickim systematycznie spadała liczba urodzeń dzieci. Według 

danych szpitala Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ, w 2011 roku odnotowano wzrost 

ilości urodzeń o 20%, w stosunku do 2010 roku (398 dzieci w 2009 roku, 411 w 2010 roku, 507 w 2011 

roku). Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja na obszarze województwa opolskiego, gdzie liczba 

urodzeń dzieci maleje (9280 dzieci w 2009 roku, 9163 w 2010 roku).   

Liczba zgonów w 2010 roku w Powiecie Krapkowickim wyniosła 599 osób (545 osób w 2009 roku, 

613 w 2008 roku). Jest ona większa niż liczba urodzeń dzieci. W Województwie Opolskim sytuacja 

przedstawia się podobnie. Według danych statystycznych w 2010 roku zmarły 9882 osoby (9718 osób 

w 2009 roku, 9809 w 2008 roku). Znacząco zmienia się struktura demograficzna regionu.  

                                                      
2
 „Statystyczne Vademecum Samorządowca, Powiat krapkowicki”, Urząd Statystyczny w Opolu, 2011 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: „Prognoza dla powiatów  i miast na prawie powiatu oraz 
podregionów na lata 2011 – 2035”,  31.12.2011 r. 

 

Powodem takiej sytuacji jest spadek liczby mieszkańców i starzenie się społeczeństwa 

na obszarze całego regionu. Równie niekorzystnie przedstawia się prognoza liczby ludności dla  powiatu 

krapkowickiego na lata 2011 – 2035. Przewiduje się, że  w 2035 roku Powiat Krapkowicki zamieszkiwać 

będzie 59 541 osób, z czego 30 385 to będą kobiety.  

 

Migracje zewnętrzne i wewnętrzne3 

Zjawisko migracji spotykane jest w każdym kraju i wiąże się głównie z trwałym lub czasowym 

opuszczeniem miejsca stałego pobytu. Najczęstszymi przyczynami migracji są podłoża ekonomiczne 

i zarobkowe. Rzadziej, ale także spotykane powody to polityczne, innowacyjne oraz małżeńskie. W skali 

całego kraju, nie odosobnione w tym jest również Województwo Opolskie, gdzie duża część ludności 

przemieszcza się, czego głównym powodem jest brak stałego zatrudnienia. Najczęstszymi w 2010 roku 

były migracje wewnętrzne, gdzie liczba wyniosła 11099 osób. Głównym kierunkiem migracji 

międzywojewódzkich w 2010 roku, na pobyt stały, były województwa dolnośląskie i śląskie (61% 

migracji ogółem). Drugim pod względem ilości były migracje zagraniczne (1848 osób w 2010 roku) 

Podobnie sytuacja wgląda w Powiecie Krapkowickim. Nadal zwiększa się liczba osób opuszczających 

nasz region. Wymeldowania z pobytu stałego w 2010 roku otrzymało ogółem 895 osób, z czego 189 

wyjechało za granicę naszego kraju.  

                                                      
3
 „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2010 roku.” Informacje i opracowania 

statystyczne, Opole 2011 
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III. DIAGNOZA 

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mówiąc o osobach z zaburzeniami 

psychicznymi mamy na myśli osoby:  

1. chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);  

2. upośledzone umysłowo;  

3. wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych 

form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.  

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi corocznie 

wzrasta. Największy wzrost występuje wśród osób wykazujących zaburzenia psychotyczne. W grupie 

osób wykazujących zaburzenia psychotyczne jest też grupa klientów uzależniona od alkoholu, 

narkotyków, nikotyny, leków bądź innych środków psychoaktywnych.  

 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

1. W zakresie ochrony zdrowia 

W Powiecie Krapkowickim świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

realizowane są w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej tj. w poradniach zdrowia psychicznego 

i w poradniach uzależnień i współuzależnienia od alkoholu. Brak jest placówek lecznictwa 

stacjonarnego (oddziałów psychiatrycznych). Jednak od 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje w powiecie 

12 łóżkowy oddział dziennego pobytu dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, który mieści się 

w budynku NZOZ „Otmęt” w Krapkowicach.  

Pacjenci wymagający hospitalizacji (24-godzinnej opieki) kierowani są przede wszystkim do 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu bądź do Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. 

 

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna 

 

Specjalistyczne usługi zdrowotne na terenie powiatu realizowane są przez trzy Poradnie Zdrowia 

Psychicznego (PZP) dla dorosłych oraz Poradnie Uzależnień (Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu): 

� w Krapkowicach Otmęcie przy ul. Jagiellońskiej 29, PZP działająca w strukturze Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Otmęt”,  

� w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7, PZP działająca w strukturze Krapkowickiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.,  

� w Gogolinie przy ul. Szkolnej 2, PZP działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Zdrowia.  

 

Poradnie obejmują swoją opieką mieszkańców całego powiatu krapkowickiego. Pracują przez 

6 dni w tygodniu (, PZP NZOZ „Otmęt”, która realizuje większość kontraktu z NFZ),) w godzinach 

rannych i popołudniowych.  
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W 2010 r. we wszystkich poradniach zdrowia psychicznego udzielono 6 914 porad, w tym 

4 339 porad lekarskich, 1 847 porad psychologicznych oraz 728 porad innych terapeutów. Natomiast 

w poradniach uzależnień udzielono 5 412 porad, w tym 375 porad lekarskich, 77 porad 

psychologicznych oraz 4 960 porad innych terapeutów. Z psychoterapii indywidualnej skorzystało 

601 pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego oraz 543 pacjentów w poradniach uzależnień, 

natomiast z psychoterapii grupowej (rodzinnej) 625 osób w poradniach zdrowia psychicznego 

i 1 639 osób w poradniach uzależnień. Lekarze psychiatrzy byli z wizytą w środowisku chorego 

u 419 pacjentów. Udzielono również 174 porad telefonicznych. 

W Powiecie Krapkowickim w 2010r. do PZP zgłosiło się 1 539 osób, to jest 2,31 % mieszkańców, 

w tym 2,04 % mężczyzn (na 32 360 mężczyzn w Powiecie Krapkowickim).  

 

Zaburzenia psychiczne, bez uzależnień 

 

Tabela Nr 3. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w latach 2009 – 2010 

 
Rozpoznanie 

Rok Rok Zmiany w 
% liczby 

pacjentów 
2009/2010 

2009 2010 
ogółem w tym: 

mężczyźni 
ogółem w tym: 

mężczyźni 

Ogółem 1 365 577 1 539 661 12,75 
Organiczne zaburzenia niepsychotyczne 90 32 92 35 2,22 
Organiczne zaburzenia psychotyczne 182 78 214 90 17,58 
Schizofrenia 94 37 127 54 35,11 
Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych 
i schizofrenii 

29 12 39 14 34,48 

Epizody afektywne 268 90 292 101 8,96 
Depresje nawracające 77 33 83 38 7,79 
Inne zaburzenia nastroju 147 72 148 75 0,68 
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem 302 106 348 120 15,23 
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania 7 3 8 2 14,28 
Inne zespoły behawioralne 21 13 24 14 14,29 
Zaburzenia osobowości 96 64 101 71 5,21 
Upośledzenie umysłowe 23 13 32 20 39,13 
Całościowe zaburzenia rozwojowe 2 1 2 1 0 
Pozostałe zaburzenia rozwoju 2 1 2 1 0 
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w 
dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 

23 21 24 24 4,35 

Nieokreślone zaburzenia psychiczne 2 1 3 1 50,00 
Źródło: na podstawie danych wspólnych z MZ 15 z Zakładów Opieki Zdrowotnej w powiecie krapkowickim. 

 
Analizując dane z poradni zdrowia psychicznego należy stwierdzić, że w powiecie krapkowickim 

rośnie liczba osób leczonych z powodu chorób psychicznych. Ok. 60 % wszystkich leczonych zaburzeń 

psychicznych w regionie dotyczy kobiet. Szczególnie wyższa jest zachorowalność kobiet na następujące 

schorzenia:  

� Organiczne zaburzenia niepsychotyczne -  62 % 

� Organiczne zaburzenia psychotyczne -58 % 

� Schizofrenia – 57 % 

� Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe bez afektywnych i schizofrenii - 64 % 

� Epizody afektywne – 65 % 

� Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem – 66 % 

� Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania – 75 % 
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U mężczyzn diagnozowano za to częściej: 

� Zaburzenia osobowości -70 % 

� Upośledzenie umysłowe – 63 % 

� Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku 

młodzieńczym – 100 % 

 

Tabela Nr 4 Chorzy leczeni wg wieku i płci z zaburzeniami psychicznymi w latach 2009 - 2010 poradniach zdrowia 

psychicznego w placówkach powiatu krapkowickiego 

 
Wyszczególnienie 

Leczeni w latach 

2009 2010 

Osób ogółem W tym mężczyzn Osób ogółem W tym mężczyzn 

Leczeni razem 1 365 577 1 539 661 

0-18 37 12 43 18 

19-29 389 57 392 76 

30-64 812 436 877 493 

65 i więcej 127 72 227 74 

Leczeni po raz pierwszy 557 234 636 257 

0-18 21 12 33 18 

19-29 183 60 222 60 

30-64 255 152 273 166 

65 i więcej 98 10 108 13 
Źródło: na podstawie danych wspólnych z MZ 15 z Zakładów Opieki Zdrowotnej w powiecie krapkowickim. 

 

Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 
 

Najwięcej zdiagnozowanych zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w Powiecie 

Krapkowickim dotyczy zespołów uzależnienia od alkoholu. Natomiast najwyższy wzrost w stosunku do 

2009 roku nastąpił z powodu współuzależnienia (54,84 % ) i współistniejących uzależnienień od 

środków psychoaktywnych (13,33 %). 

 
Tabela Nr 5.  Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 

 
Rozpoznanie 

Rok Zmiany w % 
liczby 

pacjentów 
2009/2010 

2009 2010 
ogółem w tym: 

mężczyźni 
ogółem w tym: 

mężczyźni 

Ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi 
używaniem alkoholu 

318 236 329 253 3,46 

Ostre zatrucie 18 13 17 12 - 5,56 
Używanie szkodliwe 24 19 25 20 4,17 
Zespół uzależnienia 249 191 258 209 3,61 
Zespoły abstynencyjne 20 7 22 7 10,00 
Zaburzenia psychotyczne 5 5 5 5 0 
Zespół amnestyczny 1 0 1 0 0 
Inne zaburzenia psychiczne 1 1 1 0 0 
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych 15 14 17 16 13,33 
Współuzależnienia 31 0 48 0 54,84 
Źródło: na podstawie danych wspólnych z MZ 15 z Zakładów Opieki Zdrowotnej w powiecie krapkowickim. 
 

 

Dane, jakie zostały powyżej zaprezentowane, pochodzą z placówek służby zdrowia 

funkcjonujących na terenie Powiatu Krapkowickiego. Nie w pełni odzwierciedlają one faktyczny stan 

dotyczący chorobowości i zapadalności na poszczególne jednostki chorobowe. Wynika to z faktu, 

iż pacjenci leczą się również w placówkach służby zdrowia poza terenem Powiatu, a także korzystają 

z usług gabinetów prywatnych. 



11 
 

 

 

2. W zakresie pomocy społecznej 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Krapkowickiego 
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, 

3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach. 

 

Poradnictwo oraz pomoc rodzinom (również w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień) realizowana jest w ramach działalności Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

z terenu powiatu krapkowickiego, przy których działają także Kluby AA i Gminne Komisje 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które inicjują działania w zakresie: 

� zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

� udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

� prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

� wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

Podstawowe zadania PCPR w zakresie pomocy społecznej skoncentrowane są na 

zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo– 

wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu 

specjalistycznego poradnictwa, prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, w ramach 

którego udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna oraz schronienie dla ofiar przemocy 

domowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, 

udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających 

rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ustalaniu odpłatności rodzicom 

naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych a także finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych (m. innymi dofinansowanie do kosztów uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej). 
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Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

Dom Pomocy Społecznej w Krapkowicach jest instytucją przeznaczoną dla osób samotnych, 

starszych, przewlekle somatyczne chorych lub niepełnosprawnych fizycznie, które wymagają 

całodobowej opieki osób drugich. Posiada 22 miejsca. Przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak 

i mężczyzn. Usługi opiekuńcze w placówce świadczą pielęgniarki i opiekunowie. Mieszkańcy objęci są 

opieką medyczną przez lekarzy rodzinnych. Do dyspozycji mieszkańców jest też psycholog, terapeuci 

i opiekunowie.  

Dom jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje pokojami jedno 

i dwuosobowymi wyposażonymi zgodnie z obowiązującym standardem. Na jego terenie znajduje się 

m.in. gabinet zabiegowy, gabinet fizykoterapii, sala rehabilitacyjna, pracownia terapii zajęciowej, 

kaplica, biblioteka, kawiarenka. Na wyposażeniu ośrodka jest również pojazd do przewozu osób, w tym 

niepełnosprawnych.  

 

 

Dom Spokojnej Starości  Św. Barbara w Kamionku 

 

Dom Spokojniej Starości Św. Barbara w Kamionku przeznaczony jest dla osób w podeszłym 

wieku. Korzystać z niego mogą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Placówka posiada całodobową 

profesjonalną opiekę pielęgniarek, opiekunek oraz lekarza rodzinnego. Dom dysponuje 44 miejscami.  

Budynek pozbawiony jest wszelkich barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne 

znajdujące się w ośrodku mają do dyspozycji specjalistyczne łóżka o napędzie elektrycznym, potrójnie 

łamane z podnoszeniem zagłówka i nóg oraz szafek dostosowanych do spożywania posiłków przy łóżku. 

Ważnym elementem wyposażenia, poprawiającym bezpieczeństwo, są zamontowane w każdym pokoju 

i łazience dzwonki alarmowe.  

Placówka zapewnia swoim podopiecznym korzystanie z wielu zabiegów rehabilitacyjnych, do których 

należą m.in. masaże, ultradźwięki , lampę sollux , laser, pole magnetyczne, gimnastykę, UGUL 

i elektrolecznictwo. Osoby przebywające w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku 

uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach kulturalno rozrywkowych, dzięki czemu nabywają poczucia 

spełnienia i bycia potrzebnym w społeczeństwie.          

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach  

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób 

z zaburzeniami zdrowia psychicznego i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Mieści się na osiedlu 

XXX-lecia 23 w Krapkowicach. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.15.30.  

ŚDS w Krapkowicach usytuowany jest na wydzielonej działce w miejscu zapewniającym 

bezpieczeństwo i spokój uczestników. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony 

jest w windę, posiada sale terapeutyczne, pracownie, jadalnię, kuchnię, gabinety (logopedyczno -

 pedagogiczny, masażu i hydromasażu), salę rehabilitacyjną. Wszystkie pomieszczenia wyposażone 

są w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Ponadto zajęcia mogą być prowadzone pod zadaszonym 

tarasem umożliwiającym swobodny dostęp do części ogrodowej.  

Podstawowym zadaniem jednostki jest podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho - fizycznej 

i rozwijanie różnorodnych umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej 

samodzielnego życia. 
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Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków niepełnosprawności 

poprzez : 

1) prowadzenie działań wspierająco - rehabilitacyjnych zmierzających do osiągania przez osoby 

z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osoby niepełnosprawne jak największej 

samodzielności i zaradności życiowej, 

2) stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań, 

3) uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, 

4) wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Podopieczni ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mają możliwość uczestnictwa 

w wielu przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, których 

organizatorem jest ŚDS, jak i jednostki i organizacje lokalne i ponadlokalne działające w dziedzinie 

kultury, sportu na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 

3. Instytucje wspomagające 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (PZdsOoN) 

funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Realizuje on na rzecz mieszkańców Powiatu 

Krapkowickiego zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 

15 lipca 2003 roku. W skład PZdsOoN  wchodzi 22 członków, w tym 10 specjalistów, członków składów 

orzekających oraz 10 lekarzy o różnych specjalizacjach, przewodniczących składów orzekających.  

W 2010 r. PZdsOoN wydał 681 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osobom po 16 roku życia) 

oraz 115 orzeczeń o niepełnosprawności (dzieciom do 16 roku życia).  

Wśród osób po 16 roku życia znajdowało się 19 osób z kategorią niepełnosprawności 01-U 

(upośledzenie umysłowe), 42 osoby z kategorią 02-P (choroby psychiczne) oraz dwie osoby z kategorią 

12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe).  

 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osobom 

z zaburzeniami psychicznymi przedstawiają poniższe tabele i wykresy, przygotowane przez Powiatowy 

Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 
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Osoby po ukończeniu 16-tego roku życia: 

• Wydane Orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 01-U – upośledzenia umysłowe 
 

Tab. Nr 6 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na lata 

Symbol 01-U 

Rok Liczba wydanych orzeczeń 

2008 27 

2009 22 

2010 19 

 
Tab. Nr 7 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na rodzaj 

stopnia niepełnosprawności 

Symbol 01-U 

Rok 
Stopień 

lekki 
Stopień 

umiarkowany 
Stopień 
znaczny 

2008 5 15 7 

2009 2 17 3 

2010 0 14 5 

 

Tab. Nr 8 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na wiek 

Symbol 01-U 

Rok 

Wiek 

16-25 26-40 41-60 
powyżej 

61 

2008 19 4 3 1 

2009 18 3 1 0 

2010 16 2 1 0 

 
 Tab. Nr 9 Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na płeć 

Symbol 01-U 

Rok 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

2008 15 12 

2009 5 17 

2010 7 12 
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Tab. Nr 10  Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na wykształcenie 

Symbol 01-U 

Rok 
                                                                  Wykształcenie 

mniej niż podstawowe podstawowe zasadnicze średnie wyższe 

2008 3 17 5 2 0 

2009 2 15 5 0 0 

2010 1 13 5 0 0 

Poziom wykształcenia osób posiadających 

orzeczenie z symbolem 01-U

Podsta wowe

66%

Mniej niż 

podstawowe

9%

Średnie

3%

Wyższe

0%

Zasadnicze

22%

 

 

Tab. Nr 11 Liczba osób które pozostają w zatrudnieniu,  
w dniu wydania orzeczenia 

Symbol 01-U 

Rok Liczba osób 

2008 1 

2009 2 

2010 5 

 

• Wydane Orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 02-P – choroby psychiczne 
 

Tab. Nr 12 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na lata 

Symbol 02-P 

Rok Liczba wydanych orzeczeń 

2008 44 

2009 41 

2010 42 
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Tab. Nr 13 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na rodzaj stopnia 
niepełnosprawności 

Symbol 02-P 

Rok Stopień lekki Stopień umiarkowany Stopień znaczny 

2008 9 22 13 

2009 10 19 12 

2010 8 22 12 

 

Tab. Nr 14 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na wiek 

Symbol 02-P 

Rok 
Wiek 

16-25 26-40 41-60 powyżej 61 

2008 6 10 19 9 

2009 6 11 20 4 

2010 3 10 24 5 

 

Tab. Nr 15 Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na płeć 

Symbol 02-P 

Rok 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

2008 22 22 

2009 25 16 

2010 25 17 

 

Tab. Nr 16 Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na wykształcenie 

Symbol 02-P 

Rok 
Wykształcenie 

mniej niż podstawowe podstawowe zasadnicze średnie wyższe 

2008 0 21 12 10 1 

2009 1 21 8 11 0 

2010 1 17 14 8 2 

0

10

20

30

40

50

60

70

lekki umiarkowany znaczny

Stopień niepełnosprawności

Liczba wydanych orzeczeń z symbolem 02-P

Podział na stopnie niepełnosprwności

0

10

20

30

40

50

60

70

16-25 26-40 41-60 powyżej 61

Wiek

Liczba wydanych orzeczeń z symbolem 02-P

Podział na wiek

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kobiety Mężczyźni

Płeć

Liczba wydanych orzeczeń z symbolem 02-P 

Podział na płeć



17 
 

Poziom wykształcenia osób posiadajacych 

orzeczenie z symbolem 02-P 

Serie1

27%

Podstawowe

46%

Mniej niż 

podstawowe

2%

Wyższe

2%
Średnie

23%

 

Tab. Nr 17 Liczba osób które pozostają w zatrudnieniu,  
w dniu wydania orzeczenia 

Symbol 02-P 

Rok Liczba osób 

2008 2 

2009 5 

2010 6 

 

Osoby przed ukończeniem 16-tego roku życia: 

• Wydane Orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 01-U – upośledzenia umysłowe 
 

Tab. Nr 18 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na lata 

Symbol 01-U 

Rok Liczba wydanych orzeczeń 

2008 7 

2009 10 

2010 6 

 

Tab. Nr 19 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na wiek 
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Tab. Nr 20 Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na płeć 

Symbol 01-U 

Rok 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

2008 3 4 

2009 2 8 

2010 3 3 

 

Liczba wydanych orzeczeń z symbolem 01-U 

Podział na płeć

Kobiety

35%

Mężczyźni

65%

 

• Wydane Orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 02-P – choroby psychiczne 

Tab. Nr 21 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na lata 

Symbol 02-P 

Rok Liczba wydanych orzeczeń 

2008 3 

2009 1 

2010 1 

 

 

Tab. Nr 22 Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na wiek 

Symbol 02-P 

Rok 
Wiek 

0-3 4-7 8-16 

2008 0 1 2 

2009 0 0 1 

2010 0 0 1 
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     Tab. Nr 23 Liczba wydawanych orzeczeń z podziałem na płeć 

Symbol 02-P 

Rok 
Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

2008 0 3 

2009 0 1 

2010 0 1 

 

• Wydane Orzeczenia z symbolem niepełnosprawności 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe 

Tab. Nr 24 Liczba wydanych orzeczeń: 

Symbol 12-C 

Rok 
Liczba 

wydanych 
orzeczeń 

Wiek Płeć 

0-3 4-7 kobieta mężczyzna 

2010 2 1 1 0 2 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna działa na terenie Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach przy ulicy Kilińskiego 1. Jest placówką oświatową o zasięgu powiatowym prowadzoną 

przez Radę Powiatu Krapkowickiego, będącą pod nadzorem pedagogicznym Opolskiego Kuratora 

Oświaty. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz 

nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz 

dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom (opiekunom 

prawnym) zamieszkałym na terenie działania poradni. Pracownicy poradni realizują zadania poradni 

również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.  

Celem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach jest udzielanie dzieciom 

i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomoc uczniom 

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela pomocy rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.  

 

Zespól Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

W Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach funkcjonują zespoły edukacyjno – terapeutyczne 

skupiające dzieci i młodzież w wieku od 7 do 23 lat. Placówka prowadzi edukację swoich podopiecznych 

w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości każdego ucznia. 

Oferuje naukę dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu:  

− lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. upośledzenie umysłowe w stopniu 

lekkim połączone z np. afazją, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, głęboką wadą 

słuchu lub wzroku). Dotyczy szkoły podstawowej i gimnazjum;  

− umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym połączone z np. afazją, autyzmem, 
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niepełnosprawnością ruchową, głęboką wadą słuchu lub wzroku) Dotyczy szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy. 

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest posiadanie aktualnego (czyli obejmującego dany rok 

szkolny) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz wniosek rodziców o realizację obowiązku nauki 

lub wczesnego wspomagania rozwoju w szkole specjalnej. 

Jedną z wielu form możliwości kształcenia jakie szkoła oferuje to nauczanie indywidualne. 

Kierowane jest dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia naukę w klasie 

z rówieśnikami. Istnieje także możliwość przeprowadzania zajęć w domu.  

Uczniowie mają również możliwość skorzystania z dodatkowych oddziaływań wspomagających 

ich rozwój. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastykę 

korekcyjno- kompensacyjną, zajęcia z logopedą, psychologiem szkolnym, terapię metodą Tomatisa, 

terapię z wykorzystaniem urządzenia EEG Biofeedback oraz wiele innych. 

Absolwenci po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy mogą zostać 

uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub podjąć pracę w zakładach aktywizacji zawodowej czy 

u pracodawcy zainteresowanego współpracą z osobą niepełnosprawną.  

Transport osób do szkoły na zajęcia jest bezpłatny, związane z tym wydatki pokrywane są 

ze środków gminy, w której mieszka uczeń.  

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima usytuowany jest przy ulicy Kościelnej 10 w Krapkowicach.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

Osoby bezrobotne niepełnosprawne wg przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy znajdują się w grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Wobec bezrobotnych chorych psychicznie stosowane są wszystkie usługi i instrumenty rynku 

pracy. Osobom tym przygotowuje się także Indywidualne Plany Działania (IPD), których celem jest 

doprowadzenie ich do podjęcia pracy. Proponuje się takie usługi i instrumenty rynku pracy, które 

pozwolą im na szybszą integrację z rynkiem pracy. W ramach IPD ustalane są także działania do 

samodzielnej realizacji, których celem jest pobudzenie i ukierunkowanie osoby bezrobotnej do 

podejmowania indywidualnych działań zmierzających do podjęcia pracy.  

W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy udziela swej pomocy w zakresie (PFRON):  

• Pośrednictwa pracy - udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do 

zatrudnienia) oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

zawodowych, 

• Poradnictwa zawodowego - udzielenie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy 

w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju 

schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy 

spośród bezrobotnych i poszukujących pracy (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań 

do zatrudnienia), 

• Szkoleń, 

• Staży, 

• Prac interwencyjnych, 

• Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej,  

• Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,  
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• Zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących 

stanowisk pracy dla tych osób; adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu 

i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń 

technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb, 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zajmuje się również aktywizacją zawodową osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Aktywizacja zawodowa osób chorych psychicznie stanowi poważne 

wyzwanie dla instytucji rynku pracy, gdyż w grupie tej problemy z zakresu wykluczenia społecznego 

manifestują się z ogromną siłą.  

Grupa tych osób narażona jest na długotrwałe bezrobocie chociażby ze względu na obawy 

pracodawców związane z zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Lokalny rynek pracy 

charakteryzuje się przede wszystkim brakiem zakładów pracy chronionej, co znacznie ogranicza 

możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że na lokalnym rynku pracy występuje 

niedostateczna ilość miejsc pracy zdolnych do zapewnienia zatrudnienia dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych, w tym także osób chorych psychicznie.  

Na koniec grudnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach zarejestrowanych było 

2 531 osób bezrobotnych, w tym 99 osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,9.% ogółu bezrobotnych.  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę zarejestrowanych osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011 

 
Tab. Nr 25 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: na podstawie danych własnych Powiatowego Urzędu Pracy 

 
Na koniec grudnia 2011 zarejestrowanych było 5 osób z upośledzeniem umysłowym i chorobami 

psychicznymi, co stanowi 5 % ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych. 

Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej osób posiada wykształcenie podstawowe, co 

stanowi 43 % ogółu bezrobotnych, 1% z wykształceniem gimnazjalnym, 34 % bezrobotnych legitymuje 

się wykształceniem zasadniczym zawodowym, zaś 4 % średnim ogólnokształcącym a 14 % 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 

Wykształcenie wyższe posiada 3 % ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych.  

Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych jest 17 osób bez kwalifikacji, co stanowi 17 % ogół 

bezrobotnych niepełnosprawnych.  

Wśród osób bezrobotnych, które w sposób szczególny narażone są na wystąpienie zaburzeń 

psychicznych znajdują się przede wszystkim osoby długotrwałe bezrobotne, w tym także osoby młode, 

dobrze wykształcone. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, związany z tym brak środków 

służących realizacji podstawowych potrzeb życiowych, z czasem także wykluczenie społeczne staje się 

czynnikiem wyzwalającym liczne zaburzenia psychiczne. Podobnie jest w przypadku osób młodych, 

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  

Rok Stopień lekki Stopień umiarkowany Stopień znaczny 

2008 46 26 3 

2009 64 34 4 

2010 80 44 4 

2011 69 24 6 
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które nie potrafią odnaleźć się w realiach rynku pracy. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak 

perspektyw dalszego rozwoju oraz możliwości podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 

wpływa negatywnie przede wszystkim na ich psychikę oraz motywację do zmiany sytuacji, w jakiej się 

znaleźli.  

Z analizy przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach wynika, że jest 

zauważalny wzrost zachorowalności na choroby psychiczne przez młode osoby bezrobotne. 

Bardzo często osoby te nie posiadają jeszcze ustalonego stopnia niepełnosprawności i kierowane 

są na leczenie w wyspecjalizowanych szpitalach bądź ośrodkach. 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo 

poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku 

pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W roku 2011 - 10 osób niepełnosprawnych skorzystało ze staży, 7 osób zostało skierowanych na 

szkolenia, 13 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych i 2 osoby pracowały w ramach prac 

interwencyjnych. 

W roku 2011 doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach prowadzili cykliczne 

spotkania dla osób niepełnosprawnym, w tym również dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 

zostało podpisane porozumienie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo, na podstawie którego pracownicy tej fundacji informowali o możliwościach skorzystania 

z bezpłatnych szkoleń jak i porad.  

Zostały zorganizowane 4 seminaria prawne dla osób niepełnosprawnych w trakcie którego 

bezrobotni niepełnosprawni skorzystali z indywidualnych porad. Spotkania te będą prowadzone 

również w roku bieżącym, jak również w latach następnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach tworzy bazę pracodawców z którymi współpracuje 

i utrzymuje kontakty. Pracodawcy zgłosili 20 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym jeden 

zakład pracy chronionej Marko skorzystał z możliwości zorganizowania giełdy pracy w tut. Urzędzie. 

Z danych statystycznych wynika, że w roku 2011 pracę podjęło 47 osób niepełnosprawnych, 

w tym 23 kobiety.  

Obecnie coraz częściej podkreśla się możliwość, a nawet konieczność podejmowania pracy na 

otwartym rynku. Często zdarza się, iż osoby z zaburzeniami psychicznymi bardzo dobrze funkcjonują 

w nowych warunkach, szybko się do nich adaptują. 

Pracodawca zatrudniając osobę chorą psychicznie musi odpowiednio przygotować miejsce pracy. 

Ważne jest wyraźne wyznaczenie obowiązków, które powinny być dostosowane do możliwości 

pracownika. Dzięki temu osoba zatrudniona będzie mieć poczucie podmiotowości. Pracodawca 

powinien wyznaczyć osobę, która w razie konieczności będzie jej służyła pomocą.  

Pomocne w codziennych relacjach pracowniczych mogą okazać się warsztaty i szkolenia z zakresu 

komunikacji, czy walki ze stresem. 

Pierwszym i koniecznym warunkiem wyzdrowienia jest oczywiście podjęcie leczenia 

farmakologicznego, ale nikt już nie ma wątpliwości, że najlepszą drogą do wyzdrowienia jest powrót do 

normalnego życia społecznego i zawodowego, w którym to pomaga Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zdzieszowicach 

Od 1 stycznia 2004 roku na terenie  Powiatu Krapkowickiego przy Powiatowym Centrum pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek ten o łącznej 

powierzchni 21 m2 składa się z pokoju mieszkalnego, kuchni oraz łazienki. Jest kompletnie umeblowany 

i wyposażony w sprzęt art. gospodarstwa domowego. Przeznaczony jest dla ofiar przemocy rodzinnej 

i molestowanych seksualnie. Ma na celu czasową izolację członków rodzin od sprawcy przemocy oraz 

zapewnienie swoim klientom wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach  

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) ma swoją siedzibę w Krapkowicach przy ulicy Mickiewicza 1. 

Celem placówki jest pomoc w osiągnięciu przez osoby niepełnosprawne umiejętności wykonywania 

czynności życiowych dnia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.  

Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, posiadające aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydane przez właściwy 

organ orzekający, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki pielęgniarskiej oraz nie zagrażają 

własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób. 

Przyjęcie kandydatów do Warsztatu rozpatrywane jest pod kątem miejsca zamieszkania, 

możliwości dojścia lub dowozu na zajęcia, pod względem uzyskania największych efektów 

w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 

 

Organizacje pozarządowe 

Uzupełniając ofertę wsparcia w zakresie pomocy osobom z chorobami i zaburzeniami 

psychicznymi oraz na rzecz osób z problemami uzależnień, na terenie Powiatu Krapkowickiego 

prowadzi działalność kilka organizacji pozarządowych. 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” 

Siedzibą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „ Okaż Serce Innym” jest pomieszczenie 

udostępnione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej 2.  

Stowarzyszenie ma na celu m.in. wspieranie potrzebujących, pomaganie w rozwiązywaniu 

problemów środowiska, udział w rozwoju społeczności lokalnej rozwijając różne formy pomocy 

bezpośredniej i pośredniej. Pomoc bezpośrednia trafia wprost do rodzin, które wymagają wsparcia lub 

doradztwa, do dzieci i dorosłych borykających się z kalectwem lub ciężką chorobą, szczególnie tam, 

gdzie ograniczenia ustawowe i finansowe nie pozwalają działać instytucjom do tego zobowiązanym. 

Jest to gównie pomoc rzeczowa, w postaci zakupu  artykułów spożywczych, leków, pomocy 

dydaktycznych oraz paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych.  

Każdorazowa pomoc kierowana do mieszkańców gminy Gogolin opiniowana jest najpierw przez 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. 

Mieszkańcy Gminy Gogolin potrzebujący wsparcia kontaktują się z członkami Stowarzyszenia 

w siedzibie Stowarzyszenia, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie lub siedzibie Urzędu Gminy 

Gogolin. 

Realizacja celów Stowarzyszenia możliwa jest dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, 

dobrej współpracy z instytucjami oraz władzami Gminy a także dzięki hojności sponsorów. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Koło w Zdzieszowicach 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Koło w Zdzieszowicach jest organizacją 

pozarządową, która zrzesza i otacza opieką osoby niepełnosprawne od urodzenia z terenu gminy 

Zdzieszowice. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ulicy Góry św. Anny 21 w Zdzieszowicach. 

Podopiecznym zapewnia: 

1) rehabilitację usprawniającą, 

2) terapię logopedyczną, 

3) terapię zajęciową, 
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4) terapię w sali doświadczania świata, 

5) spotkania integracyjne 

Udziela również informacji o przepisach i prawach osób niepełnosprawnych oraz gdzie mogą 

załatwiać swoje sprawy, wypożycza sprzęt rehabilitacyjny osobom po urazach i przebytych operacjach 

(wózki inwalidzkie, kule łokciowe, balkoniki  itp. sprzęt). 

 

Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera  

Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera mieści się przy ulicy 

Damrota 2 w Krapkowicach. Zajmuje się popularyzacją wiedzy o chorobie Alzheimera. Organizuje 

seminaria i spotkania dla niepełnosprawnych. Prowadzi poradnictwo socjalne i pomoc terapeutyczną. 

Informuje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Współpracuje z instytucjami 

i organizacjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.  

 

Prowadzi również działania z zakresu pomocy społecznej, oświaty zdrowia dla osób niepełnosprawnych, 

opiekunów i chorych na chorobę Alzheimera.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) popularyzację wiedzy o chorobie Alzheimera wśród rodzin osób dotkniętych tą chorobą, 

2) organizowanie seminariów i spotkań dla niepełnosprawnych i osób opiekujących się nimi 

oraz chorymi na chorobę Alzheimera dla wzajemnej wymiany doświadczeń i w celu 

wypracowania praktycznych zasad postępowania z chorymi, 

3) promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie 

Alzheimera i innych schorzeniach a także zdrowego stylu życia, 

4) prowadzenie poradnictwa i udzielania pomocy: 

− psychologicznej, 

− socjalnej, 

− medycznej, 

− terapeutycznej. 

5) informowanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 

6) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w celu realizacji działań 

statutowych, 

7) gromadzenie informacji i prowadzenie pełnej dokumentacji psychologicznej, socjologicznej 

i medycznej dla potrzeb Stowarzyszenia.  

 

Do tych działań, w ramach szeroko rozumianej edukacji i promocji zdrowia, włączają się również 

szkoły. Podejmowane przez pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców, nauczycieli działania 

obejmują m. in. kształtowanie zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia i profilaktykę w zakresie 

zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 

 
 

IV. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 

Powyższa diagnoza pozwala ustalić cele oraz kierunki działania Powiatu Krapkowickiego w zakresie 

ochrony zdrowia psychicznego. 
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Cel główny I  -  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 
 

1.1. Cel szczegółowy Upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu  

L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1.1.1 Ustalenie priorytetów promocji zdrowia 
psychicznego 

Promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych 
1. Promocja zdrowia psychicznego poprzez rozdawnictwo broszur i ulotek 

tematycznych 
2. Informowanie mieszkańców na temat stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego oraz kształtowania zachowań i umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu poprzez lokalne media, 
np. prasę, strony internetowe Powiatu, przez poradnie  

3. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz promocji 
zdrowia psychicznego realizowana na spotkaniach w szkole, w czasie zajęć 
warsztatowych dla rodziców, zebraniach klasowych 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych, radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych  
 

Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży 
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród młodzieży 

poprzez zajęcia z psychologami oraz profesjonalistami z zakresu 
psychoterapii i uzależnień. 

2. Organizacja konkursów i olimpiad tematycznych. 
3. Organizacja spotkań artystycznych o tematyce profilaktyki i promocji 

zdrowia psychicznego 
4. Organizacja konkursów plastycznych i wystawy prac w środowisku osób 

dorosłych. 
 

Zespół koordynujący Realizacja 
ciągła, 
aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

1.1.2. Opracowanie programu promocji zdrowia 
psychicznego 

Zgodnie z priorytetami promocji zdrowia psychicznego Zespół koordynujący Do marca 
2012r. 
aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

1.1.3 Realizacja programu promocji zdrowia 
psychicznego 

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Programu Wskazane w Programie Realizacja 
ciągła, 
aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 
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1.2. Cel szczegółowy Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1.2.1 Opracowanie programu zapobiegania przemocy 
w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym 

Uzupełnienie istniejącego powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 
oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie o część dot. zapobiegania przemocy w 
szkole i w środowisku lokalnym 

Starostwo Powiatowe, 
PCPR 
PPP 
Szkoły ponadgimnazjalne oraz 
Zespól Szkół Specjalnych 
KPP 

Realizacja 
ciągła 

1.2.2 Realizacja programu zapobiegania przemocy 
w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym 

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Programu PCPR 
PPP 
Szkoły ponadgimnazjalne oraz 
Zespól Szkół Specjalnych 
KPP 

Realizacja 
ciągła 

1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 

L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1.3.1. Przygotowanie programu informacyjno – 
edukacyjnego sprzyjającego podstawom 
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Przygotowanie cyklu informacji, ulotek, broszur, publikacji prasowych na 
stronę powiatu krapkowickiego, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń 
skierowanych do całej populacji mieszkańców 
Organizacja imprez integracyjnych różnych środowisk 

Starostwo Powiatowe, poradnie, 
lekarz psychiatra, psycholodzy, 
pedagodzy szkolni, 
Szkoły ponadgimnazjalne oraz 
Zespól Szkół Specjalnych, 
ŚDS, ZOL, DPS, DSS 

Realizacja 
ciągła 

1.3.2. Realizacja programu informacyjno – 
edukacyjnego sprzyjającego podstawom 
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Programu Starostwo Powiatowe, poradnie, 
lekarz psychiatra, psycholodzy, 
pedagodzy szkolni,  
Szkoły ponadgimnazjalne oraz 
Zespól Szkół Specjalnych, 
ŚDS, ZOL, DPS, DSS 

Realizacja 
ciągła 

1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1.4.1 Utworzenie ośrodka pomocy kryzysowej 
oferujące poradnictwo i pomoc w stanach 
kryzysu zagrażającemu zdrowiu psychicznemu 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia poradnictwo specjalistyczne, tj. 
psychologiczne, prawne i socjalne oraz schronienie w sytuacji kryzysowej 

PCPR Realizacja 
ciągła 
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Cel główny II -  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 
 

1.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 

odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 

2.1.1. Opracowanie programu zwiększenia dostępności 
i zmniejszenia nierówności w dostępie do 
różnych form środowiskowej psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form 
niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia 
psychicznego z uwzględnieniem: 
- leczenia ambulatoryjnego, 
- leczenia w zespołach środowiskowych, 
- leczenia w oddziałach dziennych, 
- leczenia w oddziałach psychiatrycznych w 
szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach powiatu 
 

OPs-y w Gminach 
PCPR 
NFZ, 
KCZ Sp. z o.o. 
NZOZ „Otmęt” 
NZOZ  

Realizacja 
ciągła 

2.1.2 Realizacja programu zwiększenia dostępności i 
zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych 
form środowiskowej psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej 

Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach powiatu  
 

OPS-y 
PCPR 
NZOZ-y 

Realizacja 
ciągła 

2.1.3 Integrowanie działalności placówek 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 
tworzenie lokalnego centrum zdrowia 
psychicznego, zapewniającego kompleksową, 
środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) 
opiekę w zakresie zdrowia psychicznego 

Rozwijanie działalności dziennego oddziału opieki psychiatrycznej, utworzenie 
dziennego oddziału terapii uzależnień 
 

NZOZ „Otmęt” 
KCZ Sp. z o.o. 
 

Realizacja 
ciągła 

1.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 
L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 

odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 

2.2.1 Opracowanie programu poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześnienia pomocy 
i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, 
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy 
środowiskowej 

Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach powiatu  
 

OPS-y w gminach powiatu 
krapkowickiego 

Realizacja 
ciągła 

2.2.2 Realizacja programu poszerzenia, zróżnicowania 
i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach powiatu  
Budowanie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi 
program 

OPS-y w gminach powiatu 
krapkowickiego 

Realizacja 
ciągła 
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2.2.3 Wspieranie finansowe samopomocowych 
projektów organizacji pozarządowych służących 
rozwojowi form oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

Zgodnie z wpływającymi wnioskami organizacji pozarządowych Starostwo Powiatowe Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

2.2.4 Zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego 
projektom pozarządowym realizującym takie 
formy oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

Zgodnie z wpływającymi wnioskami organizacji pozarządowych Starostwo Powiatowe Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

2.2.5 Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom 
z zaburzeniami psychicznymi w działalności 
powiatowych centrów pomocy rodzinie 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (PFRON, unijne, strukturalne, rządowe) 
na nowe zadania 

PCPR Realizacja 
ciągła 

1.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 
L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 

odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 

2.3.1 Opracowanie programu rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia i 
przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 

Umieszczenie zadań rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i 
przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznym w opracowanych programach Powiatowego Urzędu Pracy w 
Krapkowicach 

PUP Realizacja 
ciągła 

2.3.2 Realizacja programu rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia i 
przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Programu PUP Realizacja 
ciągła 

2.3.3 Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, 
organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń 
zawodowych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi przez doradców zawodowych 

PUP Realizacja 
ciągła 

2.3.4 Przygotowanie kampanii szkoleniowo 
informacyjnej adresowanej do pracodawców, 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Kampania promocyjna na stronach internetowych oraz w gablotach PUP w 
Krapkowicach, 
Plakaty, ulotki, materiały promocyjne, 
Bieżące informowanie pracodawców o możliwości zatrudniania osób z 
zaburzeniami psychicznymi,  

PUP Realizacja 
ciągła 

2.3.5 Prowadzenie kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej do pracodawców, 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Kampania promocyjna na stronach internetowych oraz w gablotach PUP w 
Krapkowicach, 
Plakaty, ulotki, materiały promocyjne, 
Bieżące informowanie pracodawców o możliwości zatrudniania osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

PUP Realizacja 
ciągła 

2.3.6 Zwiększenie udziału zatrudnienia osób 
z zaburzeniami psychicznymi w działalności 
powiatowego urzędu pracy 

Kampania promocyjna na stronach internetowych oraz w gablotach PUP 
w Krapkowicach, Plakaty, ulotki, materiały promocyjne, 
Bieżące informowanie pracodawców o możliwości zatrudniania osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 

PUP Realizacja 
ciągła 
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1.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 

L.p. Nazwa zadania Planowane działania Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

2.4.1 Powołanie zespołu koordynującego realizację 
Programu z zadaniami: 
- opracowania regionalnego programu ochrony 
zdrowia psychicznego, uwzględniającego 
potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia 
psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz 
dostosowanie do nich skoordynowanej 
działalności różnych form pomocy i oparcia 
społecznego oraz aktywizacji zawodowej - 
realizacji, koordynowania i monitorowania 
Programu 

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr Or. 120.71.2011 z dnia 20 lipca 2011r. 
w sprawie Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w Powiecie Krapkowickim”. 
 

Starosta Krapkowicki Zrealizowane 
w 
ustawowym 
terminie 
Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

2.4.2 Opracowanie programu ochrony zdrowia 
psychicznego, uwzględniającego w  szczególności 
harmonogram realizacji 
działań:1.1.3,1.2.2.,1.3.2., 1.4.1., 2.1.2., 2.1.3., 
2.2.2., 2.3.2, 2.3.3., 2.3.5., 2.3.6. 

Zgodnie z priorytetami promocji zdrowia psychicznego dla powiatu 
krapkowickiego 

Zespół koordynujący Realizacja 
ciągła, 
aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

2.4.3 Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 
programu ochrony zdrowia psychicznego 

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Programu Wskazane w programie Realizacja 
ciągła. 

2.4.4 Przygotowanie aktualizowanego coroczne 
przewodnika informującego o dostępnych 
formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i 
aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej powiatu, aktualizowanego 
coroczne, przewodnika informującego o dostępnych formach opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Starostwo Powiatowe, PCPR, PUP Realizacja 
ciągła, od 
2012 r. 
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V. PODSUMOWANIE  
 

Zakładane rezultaty realizacji programu 
 

1) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie zdrowia psychicznego, 

2) Organizacja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla różnych grup społeczeństwa,  

3) Zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej osób ze schorzeniami psychicznymi,  

4) Integracja osób ze schorzeniami psychicznymi z osobami zdrowymi, 

5) Zwiększenie liczby wykrytych zaburzeń psychicznych skierowanych do leczenia, rehabilitacji, 

6) Zwiększenie dostępności do różnorodnych form wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 
 

Ocena oraz metody przeciwdziałania ryzyku 
 

stanowiące załącznik do Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 - 2015 

 
 

Zagrożenia dla realizacji działań ujętych w programie 
 

1) Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, 

2) Niewystarczające kontrakty z NFZ,  

3) Brak współpracy ze strony osób zagrożonych chorobą psychiczną, 

4) Brak profesjonalistów, organizacji pozarządowych chętnych do współpracy w realizacji Programu, 

5) Trudności w pozyskaniu materiałów do realizacji Programu. 

 
 

Źródła finansowania zadań Programu 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie będą środki: 

− własne realizatorów, 

− Narodowego Funduszu Zdrowia, 

− jednostek samorządu terytorialnego, 

− PFRON, 

− z Funduszy Europejskich (UE), 

− pochodzące z partnerstwa publiczno-prywatnego, 

− z Funduszu Pracy, 

− inne. 

 

 
 

Monitoring i sprawozdawczość  

Realizatorzy zaangażowani w Programie w ramach poszczególnych działań będą prowadzić monitoring na 

bieżąco w trakcie realizacji zadań i przedstawią coroczne sprawozdania w formie pisemnej (w wersji 

papierowej i elektronicznej) Zespołowi koordynującemu.  

Zespół koordynujący, w ramach monitoringu, dokona dokładnej analizy realizacji Programu.  

Koordynator Zespołu przedstawi informację z wykonania zadań Programu – Zarządowi Powiatu 

Krapkowickiego, następnie Radzie Powiatu i Marszałkowi Województwa Opolskiego. 


